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वादळ शािंत झालिं होतिं. पण समदृ्राच्या लाटा अजूनही मेनेच्या ककनाऱ्यावर
धडकत होत्या. छोटसिं सील माश्याििं पपल्लू त्या लाटािंमधनू स्वत:िी सुटका
करून घेण्यासाठी धडपडत होतिं. ककनाऱ्यावर आलेल्या लाटा परत जाताना त्याला
आत ओढत होत्या. ते हरवलेलिं पपल्लू खपू तान्हिं अगदी काही ददवसािंििं होतिं.
वादळामुळे त्यािी आईपासून ताटातूट झाली होती आर्ण लाटािंबरोबर ते
गटािंगळ्या खात खात इकडे पोिलिं होतिं. पपल्लू सील खपूि छोटिं असल्याने
त्याला एकट्याने जगण्यािी धडपड करणिं शक्य नव्हतिं. माणसाच्या
बाळासारखीि त्यालाही अजून आईच्या दधुािी गरज होती. शत्रपूासून कसा बिाव
करायिा, मासे कसे पकडायिे हे शशकवण्यासाठीही त्याला आई लागणार होती.

एकदािा शवेटिा प्रयत्न करून पपल्लु कसाबसिं पाण्यातून बाहेर पडलिं.
ककनाऱ्याला आल्यावर त्याने थािंबून आजूबाजूला पादहलिं. दपुारिा आळसावलेला
सूयि तसा क्वचित बरसतो. मोठ्या काळ्याभोर डोळ्यात अडकलेल्या वाळूसकट तो
डोळे उघडझाप करत होता.

“ओहह्हह्हह-रुSSSS!” तो आईला हाका मारू लागला.

ककनारा पूणि शािंत होता. त्याच्या आईिा प्रततसाद आला नाही. प्रवासाने ते
पार दमून गेलिं होतिं. आराम करण्यासाठी ते डोळे शमटतिं.



पण ककनाऱ्यावर पपल्लू सील अगदीि एकटिं नव्हतिं. ततथेि बाजूच्या
दगडावर एक लहान मुलगा त्याच्या बाबासोबत बसला होता. पाण्यातून
बाहेर पडलेलिं ते हरवलेलिं पपल्लू सील त्यािंना ददसतिं. त्यािंनी त्यासाठी
बोस्टन, मॅसॅच्युसेट्स मधील न्यू इिंग्लिंड मस्त्यालयाला फोन लावला.
ततथल्या गे्रग अली नावाच्या शास्त्रज्ञाने त्यािंना पपल्लू सीलवर लक्ष
ठेवायला सािंचगतलिं.

“जर िोवीस तासात त्यािी आई नाही आली तर मी मेनेला येईन
आर्ण सील पपल्लूला मस्त्यालयात घेऊन जाईन,” तो म्हणाला.

समुद्रातील सवि सस्तन प्राण्यािंप्रमाणे सील माशाच्या सिंरक्षणासाठीही
कायदे अस्स्तत्वात आहेत. त्या कायद्यानुसार त्यािंना मदत करण्यािी
परवानगी फक्त काही नोंदणीकृत लोकािंना असते. गे्रगही त्यापैकीि एक
होता.

त्या रात्री सील पपल्लू खपू कमी झोपलिं. जाग आली कक ते सारखिं
आईला आवाज द्यायििं. ददवस उजाडला तेव्हा ते खपू दमून गेलिं होतिं..



बोस्टनच्या दक्षक्षणेला दीडशे मैल लािंब असलेल्या सील रेसक्यू कें द्रािी सुपरवायझर
कोनी गे्रगिी मदतनीस म्हणून काम करते. दोघे गाडी घेऊन मेनेला आले. त्यािंनी सील
पपल्लूला खोक्यात भरलिं आर्ण गाडीत घातलिं. समदृ्रातील प्राण्यािंना रेसक्यू करणिं, ते
आजारी असतील ककिं वा जखमी झाले असतील तर त्यािंच्यावर औषधोपिार करणिं, त्यािंिी
योग्य काळजी घेणिं आर्ण बरे झाल्यावर त्यािंना परत समदृ्रात सोडणिं दह कामिंही ते
मस्त्यालयातील इतर कामािंबरोबर करायि.े त्यािंनी आर्ण मस्त्यालयातील पवशषे
हॉस्स्पटलच्या कमििाऱ्यािंनी अनेक समदृ्री कासवे, डॉस्ल्फन, व्हेल आर्ण असिंख्य सीलना
मदत केली होती. ह्हयामध्ये न्यू इिंग्लिंडच्या ककनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात आढळणारे हाबिर
सील प्रामुख्याने असत.

एपप्रलमध्ये बेबी सीलसाठी कें द्रािा फोन सारखा खणखणत असतो. कारण वसिंत
ऋतूत भरपूर हाबिर सील आया बाळािंना जन्म देतात. अनेक सील बाळिं ककनाऱ्यावर
ददसतात. पण त्या सगळ्या बाळािंना मदतीिी गरज असतेि असिं नाही. आपल्यासारखीि
ती बाळिंही थिंडीत कुडकुडूली कक ऊब शमळण्यासाठी ककनाऱ्यावर यायिी. ते काही एकटे
नसायि.े त्यािंिी आई बाजूलाि पाण्यामध्ये असायिी आर्ण आपल्या पपल्लािंवर लक्ष
ठेवायिी.

सील आया पपल्लािंिा सािंभाळ करण्यात कुशल असतात. पण वादळािा तडाखा बसला
तर मात्र उसळलेल्या लाटा आई आर्ण बाळाला पवरुद्ध ददशलेा फेकून देतात. ह्हया
मेनेच्या पपल्लुच्या बाबत नेमकिं तेििं घडलिं होतिं.



काही सील आयािंच्या वेगळ्या समस्या असतात. कधी कधी त्या अपुऱ्या
ददवसािंच्या ककिं वा अशक्त बाळािंना जन्म देतात. माणसाच्या बाळािंच्या बाबतीत
असिं झालिं कक आपण ती पूणि बरी होईपयंत हॉस्स्पटलमध्ये ठेवतो. पण
तनसगाित वावरणाऱ्या सील माशािंना मात्र शाकि ककिं वा स्पीड बोटीिंपासून स्वत:िा
बिाव करता येईल इतकी ताकद असावीि लागते. अशक्त पपल्लािंकडे
पोहण्याइतकी शक्ती नसते त्यामुळे सील आईने अशा पपल्लािंबरोबर राहणिं
म्हणजे स्वतःिा जीव धोक्यात घालणिं असतिं. त्यामुळे ककतीही इच्छा असली
तरी नाईलाजास्तव आया अशा पपल्लािंना सोडून जातात.

दपुार होण्याच्या आधी गे्रग आर्ण कोनी मेनेच्या ककनाऱ्याला पोिले. त्यािंनी
सील पपल्लूसोबत अधाि तास वाट पादहली. त्यािी आई येणार नाही ह्हयािी
खात्री पटल्यावर त्यािंनी त्याला बोस्टनला घेऊन जाण्यािी तयारी सुरु केली.

कोनीने ट्रकमधनू पपिंजरेवजा खोका बाहेर काढला. गे्रग सावकाश आर्ण
काळजीपूविक पपल्लाजवळ गेला. पपल्लू खेळण्यासारखिं छोटसिं ददसत असलिं तरी
ते एक जिंगली प्राणी होतिं. त्यामुळे घाबरून ते आपल्या छोट्या पण
अणुकुिीदार दातािंनी िावा घेऊ शकतिं हे अनुभवाने गे्रगला पक्किं मादहत होतिं.



पपल्लू शमणशमणत्या डोळ्यािंनी जवळ आलेल्या गे्रगकडे पाहत होता. रात्रीपासून
पोटात काहीही न गेल्यामुळे तसेि थिंडीमुळे ते पार गळून गेलिं होतिं. पपल्लाने
अस्जबात पळून जायिा प्रयत्न केला नाही. गे्रगने त्याला धरलिं तेव्हा त्याने थोडिंस
अिंग हलवलिं. कोनीने खोक्याच्या पपिंजऱ्यािी जाळी उघडली आर्ण हळुवार त्याला
पपिंजऱ्यात ढकललिं. उपाशी, गारठलेल्या आर्ण दमलेल्या पपल्लाने कुठलाही पवरोध
केला नाही.

त्या अिंधारी उबदार खोक्यामध्ये ते थकलेलिं पपल्लू लगेि झोपून गेलिं. गाडी
बोस्टनला तनघाली.

पपल्लूला न्यू इिंग्लिंड मत्सालयात आणल्याबरोबर ततथल्या वदै्यकीय
मदततनसािंनी त्यािी तपासणी केली. त्यामुळे योग्य औषधोपिार लगेिि िालू
करायला सोपिं जातिं. कें द्रातील प्राण्यािंिे मुख्य डॉक्टर अडँी स्टँपर ह्हयािंनी
स्टेथोस्कोपने पपल्लािे छातीिे ठोके आर्ण फुप्फुसे तपासली. पपल्लािा श्वास मिंद
होता. थिंडीमुळे कदाचित न्यूमोतनयाही झाला असावा. जिंतुसिंसगि झाला आहे का हे
तपासण्यासाठी त्यािे रक्त शसररिंजने काढले.



पोटात हे जिंतू राहतात. प्राणी जे खातात त्यातून ह्हया जिंतुनाही खाद्य शमळतिं.
जर थोड्या प्रमाणात जिंतूसिंसगि झाला तर तनसगाितील धडधाकट प्राणी
नैसचगिकरीत्या बरे होतात. परिंतु आजारी पपल्लािंच्या बाबतीत मात्र हे जिंतूि सगळिं
पपल्लाििं खाणिं खाऊन टाकतात त्यामुळे पपल्लािंिी तब्बेत आणखीन खालावते. ह्हया
सीलच्या बाळाला जर असा सिंसगि झाल्याििं आढळलिं तर डॉ. अडँी त्याला लगेि
औषध देऊ शकणार होते. अिंगात शसरीिंज खपुसली तेव्हा पपल्लू जोरात पवव्हळलिं.

“ओSSSSह-ऑSSSSS-ऑSSSSS-ऑSSSSSSSह!”

तपासणी पूणि झाल्यावर प्राण्यािी देखभाल करणारा मदतनीस स्जमने पाि
निंबरिा लाल रिंगािा गोल कागदािा बबल्ला त्याच्या डोक्यावर चिकटवला. ततथली
हाबिर सीलिी सगळी बाळिं एकसारखीि ददसतात त्यामुळे ह्हया मेने बीिवरच्या
पपल्लािी ओळख पटण्यासाठी असा निंबरिा बबल्ला लावणिं गरजेििं होतिं. कुत्रा जसा
वषाितून आपले केस झाडतो तसि सीलििं बाळही आपले जुने केस झटकतो. तेव्हा
हा बबल्ला तनघून जातो पण तोपयतं सील बाळाने लाल रिंगािी टोपी घातली आहे
असिं वाटतिं.



इतर सील बाळािंबरोबर राहायला जायच्या आधी ह्हया नवीन बाळाला काही
ददवस पवलागीकरणात ठेवाविं लागतिं. त्यािा सिंसगि इतर पपल्लािंना लागू नये
म्हणून त्यािी सदी बरी होईपयतं त्याला एकट्याला एका वेगळ्या खोलीत
ठेवलिं. ही खोली शािंत आर्ण कमी उजेडािी असते. इथे आजारी पपल्लूिी
तब्ब्येत सुधारते. तसेि कें द्रातला वास, आवाज आर्ण गडबड ह्हयािी सवय
होते. तसेि इतर कुठल्या नवीन प्राण्याशी जुळवून घेण्यािे कष्ट त्याला
आल्यावर लगेि घ्यावे लागत नाही. घरापासून लािंब गेल्यावर आपण जसे
घरच्या आठवणीने उदास होतो तसिंि हे पपल्लूही उदास पडून होतिं.

ते फार जोरात ओरडायििं म्हणून पवलगीकरण कक्षात असतानाि त्याििं
ततथल्या कमििाऱ्यानी “हावलर” असिं बारसिं केलिं.

सदी बरी झाल्यावर हावलरला त्या खोलीतून बाहेर काढलिं. खपू सारी पपल्लिं
असलेल्या एका मोठ्या पािंढऱ्या खोलीत त्याला आणलिं. ह्हया खोलीच्या अध्याि
भागात पोहण्यािा खोल तलाव केला होता. उरलेल्या अध्याि भागात वर ददवे
आर्ण खाली आडवे ओटे बािंधले होते. त्या ओट्यावर िढून ददव्याच्या उबेखाली
ते झोपू शकत होते. त्या खोलीला काििेी दारे होती.



हावलर ह्हया नवीन खोलीत आल्यावर दसुऱ्या बाळािंनी जवळ येऊन त्यािा वास
घेतला आर्ण लगेि आपल्या गटात त्याला सामावून घेतलिं.

हावलर ददव्याखाली आराम करत होता तेव्हा एक पपल्लू रडत होते. हावलर
िककत होऊन सगळीकडे पाहत होता. शलिंडा आर्ण केपवन हे दोन मदतनीस
पपवळ्या रिंगािे रेनकोट घालून त्या कािचे्या दारातून आत आले. शलिंडाच्या हातात
टॉवेल तर केपवनकडे जेवण असतिं.

सगळी पपल्लिं भुकेने ओरडू लागतात. मासे ककिं वा दधु असिं अन्न घेण्याएवढे ते
अजून मोठे नाहीत. आर्ण गाईच्या दधुात साखर असते त्यामुळे त्यािंना ते पिणिं
शक्य नसत. िकुीििं खाणिं जर पपल्लािंना ददलिं तर ती आणखीन आजारी पडू
शकतात.

इथे पपल्लािंसाठी खास जेवण बनवलिं जातिं. खूप प्रयोग केल्यानिंतर काही
वषांपूवी सील आईच्या दधुासारखिं खाणिं कसिं बनवायििं हे त्यािंनी शोधलिं होतिं.
खऱ्या सीलच्या दधुासारखिं पौस्ष्टक दधु बनवणिं ही काही सोपी गोष्ट नाही. योग्य
तो फॉमुिला वापरून सवांसाठी पुरेसिं पेय बनवायला त्यािंना दोन ददवस लागायि.े
साय, कॉटेज िीझ, वेगवेगळ्या प्रकारिी तेलिं आर्ण दधुािी भुकटी ह्हया सवांििं
योग्य शमश्रण तयार करायििं. ददसायला ते अगदी डोश्याििं पपठ वाटतिं. त्यािा
वासही आिंबट असतो.



हावलरला भरवण्यािा आज पदहलाि ददवस होता. शलिंडाने त्याला उिललिं आर्ण
टॉवेलने घट्ट गुिंडाळलिं. ततने त्याििं फक्त तोंड बाहेर ठेवलिं होतिं.

“आSSह-रुSSह! आSSSSह-रुSSSSह!,” हावलरने तनषेध नोंदवला.

शलिंडाने हळूि त्याििं तोंड उघडलिं आर्ण मऊ रबरी नळी त्याच्या घशात घातली.
ट्यूब व्यवस्स्थत बसल्यावर केपवनने नळीच्या दसुऱ्या तोंडाला फनेल लावून ते पेय
आत सोडलिं. डोळे शमटून हावलरने आनिंदाने ते पेय मटकावलिं. प्रत्येक पपल्लूला
आधीच्या ददवसापेक्षा थोडिं जास्त पेय ददवसातून िार वेळा समान प्रमाणात
शमळायििं.

काही पपल्लिं माणसाच्या बाळािंसारखिं बाटलीने प्यायि.े पण हावलरसारख्या
अनेक बाळािंना अजून बाटलीने ते कसिं प्यायििं हे कळत नसल्यामळेु त्यािंना
ट्यूबने खायला द्याविं लागायििं. ते कें द्रात दाखल व्हायिे तेव्हा इतके नाजूक
असत कक बाटलीने प्यायला शशकवण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा त्यािंच्या पोटात
काहीतरी जाणिं हे त्यावेळी जास्त महत्त्वाििं असायििं.

हावलरििं खाणिं झाल्यावर शलिंडाने त्यािा टॉवेल सैल केला. पोट टम्म
भरल्यामुळे आळसावलेला हावलर कसाबसा ददव्याखाली गेला. काही शमतनटािंत तो
गाढ झोपून गेला.



हावलरिा पूणि ददवस झोपण्यात, खाण्यात आर्ण पोहण्यात जायिा. तो
आता अिंगाने भरू लागला होता. कें द्रात आला तेव्हा त्याििं वजन फक्त सतरा
पौंड होतिं. आता तो पिंिवीस पौंडािा झाला होता. औषधिं आर्ण खाणिं ह्हयाने
त्यािा वजन अजून तेरा पौडानी वाढलिं. कें द्रात येऊन हावलरला तीन मदहने
झाले. आता त्याच्यासाठी काही नवीन सुरु करण्यािी वेळ आली होती.

एके ददवशी सकाळिा नाश्ता झाल्यावर कें द्रातील बेशलिंडा नावािी अजून
एक मदतनीस हावलरच्या खोलीत आली आर्ण ततथनू त्याला नव्या खोलीत
घेऊन गेली. ह्हया नवीन खोलीत हावलरच्या आकाराएवढे अजून काही सील
होते. ह्हया खोलीत उथळ आर्ण खोल असे दोन छोटे तलाव तयार केले होते.

दपुारी रॉबबन नावािा मदतनीस आला. त्याने हावलरला उिललिं आर्ण
छोट्या उथळ तलावामध्ये ढकलून ददलिं. हावलरच्या शमश्या थरथरल्या.
त्याला तलावात कुणीतरी हालिाल करताना ददसलिं. त्याने एकदा उजवीकडे
पादहलिं आर्ण मग डावीकड.े तेवढ्यात त्याला एक छोटा मासा ददसला.
हावलर त्यािा पाठलाग करू लागला. मासा छोटा आर्ण िपळ असल्याने
त्याच्या नजरेतून तनसटला. हावलरने परत एकदा डावीकडे मग उजवीकडे
पादहलिं. मासा नजरेत आल्यावर पुन्हा त्याच्या मागे मागे पळू लागला.



हावलर जर आईसोबत असता तर आतापयतं ततने त्याला मासे कसे पकडायिे
हे शशकवलिं असतिं. पण आता माणसे त्याने शशकार करावी म्हणून प्रयत्न करत
होती. अनेक तास त्या उथळ तलावामध्ये आपल्या शमशा हलवत, इकडून ततकडून
पळत माशािंच्या मागे पळायििं हा हावलरिा आवडता खेळ बनून गेला होता.

मासे हे खेळण्यासाठी नाही तर खाण्यासाठी असतात हे बऱ्याि ददवसािंनी
एकदाििं त्याला कळलिं. आता हावलरला नळीने खाणिं द्याविं लागत नव्हतिं. खोल
तलावामध्ये डुबकी मारून कें द्रातल्या मदतनीसाने सोडलेले मासे पकडण्यात आर्ण
खाण्यात तो तरबेज झाला होता.

आता लवकरि तो घरी परत जाणार होता.

सप्टेंबर मदहन्यातील एक पावसाळी सकाळ. गे्रग सहा वाजताि हावलर आर्ण
अजून तीन सीलिी पपल्लिं झोपली होती त्या खोलीत आला. गेले पाि मदहने गे्रग
हावलरिी काळजी घेत होता. त्याििं वजन आता एखाद्या दणकट हाबिर सीलच्या
पपल्लाएवढिं म्हणजे िाळीस पौंड झालिं होतिं. भूक लागली कक तो शशकार करायिा.
हावलर आता तनसगाित आपली आपण काळजी घ्यायला तयार झाला आहे ह्हयािी
गे्रगला खात्री पटली. हावलर डोक वर करून डोळे शमिकावले आर्ण अिंग ताणून
ददलिं. त्याच्यासाठी हा नेहमीिा ददवस होता.



इकडे बाहेरच्या खोलीत रेनकोट आर्ण रबरी बूट घालून कोनी, स्जम आर्ण
बेशलिंडा दोन पपिंजरेवजा खोके घेऊन तयार होते. एक लाकडी तनळ्या रिंगािा
पपिंजरा होता तर दसुरा हावलर कें द्रामध्ये ज्या पपिंजऱ्यातून आला होता तसाि
जाळीदार पण आकारने मोठा होता.

तनळा लाकडी खोका खोलीत आणला गेला. त्याला एक पवचित्र वास होता.
सीलच्या पपल्लािंनाही ते काय आहे हे कळत नव्हतिं. दोन्ही पपल्लिं छपछप
आवाज करत खाली गेली आर्ण लािंबून त्या पपिंजऱ्याििं तनरीक्षण करू लागली.

स्जम त्या दसुऱ्या पपल्लाच्या आर्ण तलावाच्या मध्ये उभा रादहला. तो,
गे्रग, कोनी, बेशलिंडा शमळून ते पपल्लू आता पपिंजऱ्यामध्ये जाविं ह्हयासाठी प्रयत्न
करत होते. पपल्लू आत गेल्यावर त्यािंनी दार बिंद केलिं आर्ण तो पपिंजरा
बेशलिंडा आर्ण गे्रगने उिलून गाडीत ठेवला.

आता हावलरिी पाळी होती. तो अस्जबात घाबरला नाही. त्याच्या ह्हया सवि
लोकािंवर पूणि पवश्वास होता. त्याला माहीत होतिं की हे लोक आपल्याला
कुठलीही इजा करणार नाही. पपिंजऱ्यात एक मासा टाकला आर्ण हावलरला
त्यािंनी आत जाण्यास थोडिं ििुकारलिं. हावलर लगेि आत गेला. .



कें द्रातील लोकानी हावलर आर्ण दसुऱ्या छोट्या सीलला घेतलिं. त्यािंना ते
शिंभर ककलोमीटर लािंब असलेल्या केप कॉडजवळच्या तनमुळत्या समुद्रात
सोडण्यासाठी तनघाले. पावसामुळे रस्ते तनसरडे झाले होते त्यामुळे गे्रग
काळजीपूविक गाडी िालवत होता.

त्यािंना सोडायिे होते त्या ररलीज साईटिा ककनारा शािंत होता. पाणी गार
आर्ण वाहतिं होतिं. कें द्रातील लोक गाडीतून बाहेर आले आर्ण त्यािंनी
हावलरिा पपिंजरा बाहेर काढला. हावलरला आधी पाण्यात सोडायिे असे
त्यािंनी ठरवले होते. प्रत्येकाने पपिंजऱ्यािी एकेक कडा धरली होती. ते
सावकाशीने वाळूतून िालत होते.

हावलर पपिंजऱ्याच्या जाळीतून बाहेर पाहत होता. त्याने ततथला वास
घेतला पण ततथलिं पाणी, वाळू आर्ण फेसाळलेलिं पाणी त्याला अपररचित
वाटलिं. अिानक दार उघडलिं गेलिं आर्ण तो समुद्रात ढकलला गेला.



हावलर सुरुवातीला थोडासा अडखळला. पण समुद्रािी जादू जबरदस्त
असते. तो लोळायला लागला. पाउस आर्ण थिंडीिा त्याला फारसा फरक
पडला नाही.

एका मोठी लाट आली आर्ण तो पाण्यात फेकला गेला. लाटािंबरोबर
स्वत:ला सािंभाळत तो प्रवाहाबरोबर वर खाली होऊ लागला. त्याने आपल्या
मोठ्या काळ्याभोर डोळ्याने ककनाऱ्याला असलेल्या लोकािंकडे पादहलिं आर्ण
लाटािंबरोबर तरिंगत तो नजरेआड झाला.

गे्रग, कोनी, बेशलिंडा आर्ण स्जम तो कुठे ददसतो का ते पाहत होते.
अिानक कोनीला तनळ्या लाटेवर एक करडा बबिंदू ददसला.

“तो बघा ततकड,े” ती आनिंदाने ओरडली.

हावलर आता खलु्या समुद्रात पोहत होता.

त्यािे घर त्याला परत शमळाले होते.


